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Drodzy Czytelnicy! 

Tematem przewodnim jesiennego numeru „Psychiatry dla lekarza rodzin-
nego” jest medyczna marihuana. To temat mocno obecny w mediach w ciągu 
ostatnich kilku miesięcy. Niestety nie zawsze, żeby nie powiedzieć, że przeważnie, 
omawiany w sposób „abstrahujący” od argumentów merytorycznych. Prezentu-
jemy cykl artykułów napisanych przez ekspertów: Marka Balickiego, Bogusława 
Habrata i Piotra Zwolińskiego. Mamy nadzieję, że ten cykl, który odnajdziecie na 
kolejnych stronach pozwoli na zrozumienie, jak kwestie legalizacji „medycznej 
marihuany” wyglądają z punktu widzenia aktualnej wiedzy, jak i „polityki nar-
kotykowej” w Polsce.

 Pozostałe teksty w tym numerze dotyczą praktycznych aspektów le-
czenia. Prezentujemy tabelę „ekwiwalentów dawkowania leków przeciwdepre-
syjnych”, która nie tylko pozwala na porównywanie między sobą prowadzonych 
kuracji. Umożliwia ona także orientację w tym, czy stosowane przez nas leczenie 
jest prowadzone w  zakresie niskiego, średniego, czy wysokiego dawkowania 
leków przeciwdepresyjnych. Trzeba zawsze pamiętać, że prowadzone leczenie 
może nie być skuteczne po prostu z  powodu stosowania nieefektywnej dawki 
leku.

 Jeden z leków przeciwdepresyjnych omawiamy w szerszy sposób – to 
sertralina. Sertralina to najczęściej stosowany lek przeciwdepresyjny w naszym 
kraju. W poprzednim numerze pisaliśmy o tym leku w kontekście leczenia cho-
rych na depresję i  choroby somatyczne, jak i  pacjentów w  wieku podeszłym. 
W  kolejnym artykule kontynuujemy omawianie praktycznych aspektów jego 
stosowania.

 Pacjenci z zaburzeniami zachowania w przebiegu uzależnienia od al-
koholu to bez wątpienia trudny problem, z  którym często borykają się lekarze 
rodzinni. Przypominamy, że tiapryd, atypowy neuroleptyk skuteczny w zaburze-
niach zachowania u osób z otępieniem, może być również skuteczną i relatyw-
nie bezpieczną opcją w przypadku pacjentów uzależnionych od alkoholu.

 Wreszcie poświęcamy trochę więcej miejsca ograniczeniom związa-
nym ze stosowaniem hydroksyzyny, które Europejska Agencja Leków wprowa-
dziła wiosną tego roku. W tym kontekście piszemy krótko o alternatywach, które 
możemy brać pod uwagę w leczeniu zaburzeń lękowych.

 Na zakończenie chciałbym gorąco zaprosić wszystkich czytelników na 
bezpłatne szkolenie, które organizujemy we współpracy z zespołem Poradni Psy-
che Plus w Warszawie – szczegóły na sąsiedniej stronie. Mamy nadzieję, że jest 
ono początkiem wielu wspólnych spotkań i wymiany informacji!

 Tomasz Szafrański
Redaktor Naczelny
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Nie prowadzimy prenumeraty. 

Opinie wyrażone w  artykułach publikowanych w  na-
szym piśmie są poglądami ich autorow formułowany-
mi bez założenia nieomylności. Publikowane materiały 
reprezentują opinie ich autora/autorów i  nie należy 
uważać, że zostały one napisane tak by odzwierciedlać 
opinię redakcji lub wydawcy jak rownież, że reprezen-
tują opinię instytucji lub organizacji, z których autorzy 
pochodzą.

Wydawca Mediadore i  Redakcja nie biorą żadnej od-
powiedzialności za szkody lub zniszczenia osób lub 
własności wynikające z odpowiedzialności za produkty, 
zaniedbania lub z innych przyczyn ani też z używania 
bądź stosowania jakichkolwiek metod, produktów, 
instrukcji czy koncepcji zawartych w  niniejszym ma-
teriale. Z  powodu gwałtownego postępu w  naukach 
medycznych konieczne jest niezależne weryfikowanie 
diagnoz i dawek leków.

Wydawca i  redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materia-
łów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo do 
skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. 
Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych 
do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót 
produktami leczniczymi w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 6 września 2001 roku – Prawo farmaceutycz-
ne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381, z późniejszymi zmianami  
i rozporządzeniami).

© Tomasz Szafrański i Witold Szuk

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej
publikacji nie może być gdziekolwiek i w jakikolwiek
sposób wykorzystywana bez pisemnej zgody
Wydawcy.
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Cannabis,
whisky, 
ananas.
Tomasz Szafrański

W  ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami inten-
sywnej kampanii medialnej dotyczącej legalizacji „medycznej 
marihuany”. W  trakcie wyborów prezydenckich legalizacja 
medycznej marihuany stała się nawet jednym z głównych te-
matów wywiadu Kuby Wojewódzkiego z Prezydentem Broni-
sławem Komorowskim. Niestety Prezydent nie zdecydował się 
rozpisać w tej sprawie ogólnonarodowego referendum. Nasza 
redakcja postanowiła, że w  tej sytuacji nie będziemy biernie 
stać z  boku. O  przygotowanie artykułów dla naszych czytel-
ników poprosiliśmy ekspertów: posła Marka Balickiego, który 
napisał o problemie z punktu widzenia narkopolityki państwa, 
addyktologa, Bogusława Habrata, wreszcie na nasze zaprosze-
nie odpowiedział epileptolog Piotr Zwoliński – zastosowanie 
medycznej marihuany w  leczeniu opornych przypadków pa-
daczki jest jednym z  lejtmotywów naszej rodzimej kampanii 
„na rzecz”.

Ryzyko uzależnienia 
W  przypadku dyskusji dotyczącej marihuany oczywiście 

jednym z istotnych pytań jest kwestia uzależnienia. Ocenia się, 
że od marihuany uzależnia się około 9% stałych użytkowników. 
Odsetek wzrasta do około 17% wśród tych, którzy zaczynają 
używać marihuany jako nastolatkowie i  25-50% wśród tych, 
którzy stosują marihuanę codziennie. 

Dla porównania, od nikotyny uzależnia się około 67,5% 
użytkowników, od alkoholu 23%, zaś kokainy 21%. Do uzależ-
nienia od marihuany dochodzi jednak stosunkowo szybko – po-
łowa użytkowników uzależni się w ciągu 4 lat. Dla kokainy jest 
to również krótki okres – 5 lat, dla alkoholu 13 lat, najdłużej do 
uzależnienia dochodzi w przypadku nikotyny [1,2].

Leki na bazie marihuany
W  chwili obecnej w  Polsce, podobnie jak w  niektórych 

krajach Unii Europejskiej oraz Kanadzie, jest zarejestrowany 
preparat Sativex (firma GW Pharmaceuticals, podmiot odpo-
wiedzialny w Polsce Almirall Sp. z o. o.). Sativex zawiera nabik-
simol, czyli wyciąg z cannabis sativa. Jest on standaryzowany 
pod względem zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu 
i  kannabidiolu (THC i  CBD). Wskazaniem do stosowania jest 

łagodzenie objawów spastyczności o przebiegu umiarkowanym 
do ciężkiego u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, u których 
brak jest wystarczającej odpowiedzi na inne produkty lecznicze 
łagodzące spastyczność, a  którzy wykazują klinicznie znamien-
ną poprawę objawów związanych ze spastycznością we wstęp-
nym etapie terapii. Jest przepisywany na receptę z wtórnikiem 
(Rpw.). W Kanadzie lek posiada dodatkowo rejestrację w bólu 
nowotworowym. Firma GW Pharmaceuticals prowadzi obec-
nie badania kliniczne nad produktem leczniczym opartym 
głównie na CBD u dzieci z opornymi postaciami padaczki (Epi-
diolex).

Ponadto w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie 
są zarejestrowane dwa preparaty oparte na syntetycznych 
kanabinoidach: są to dronabinol (syntetyczny delta-9-THC, 
preparat Marinol, firma Solvay) oraz nabilon (Cesamet, firma 
Valeant). Nabilon pod nazwą Canemes jest również dostępny 
w Austrii (AOP Orphan). Wskazania do stosowania Marinolu to 
anorexia związana z utratą wagi u chorych na AIDS oraz nud-
ności i wymioty związane z chemioterapią nowotworów, które 
nie odpowiadają na konwencjonalne leczenie przeciwwymiot-
ne. Nudności i wymioty związane z chemioterapią są również 
wskazaniem do stosowania Cesametu. 

Jak stwierdzają autorzy przeglądu piśmiennictwa opu-
blikowanego pod koniec czerwca w  JAMA, w  chwili obecnej 
nie ma badań dowodzących skuteczności marihuany w innych 
niż wymienionych powyżej wskazaniach. Nie przeszkodziło to 
jednak w zalegalizowaniu medycznej marihuany w 25 stanach 
USA i  dopuszczeniu jej tam we wskazaniach, w  których nie 
dysponujemy w chwili obecnej przekonującymi dowodami na 
skuteczność (na przykład jaskra, choroba Crohna, choroba Par-
kinsona, PTSD, zespół Touretta) [3]. 

Jak będzie u  nas? Zanim się przekonamy, zapraszam do 
lektury tekstów. Zaś tym czytelnikom, którzy zadają sobie py-
tanie, co ma z tym wszystkim wspólnego ananas wyjaśniam, 
że słowa „Cannabis, whisky, ananas…” to początek jednego 
z  kultowych przebojów polskiego hip-hopu, który ukazał się 
na płycie zespołu W Witrynach Odbicia. Płyta była zatytułowa-
na „Masz i pomyśl”. <cuadrado>

 Piśmiennictwo
1. Lopez-Quintero, C., et al. Probability and predictors of transition from first use 
to dependence on nicotine, alcohol, cannabis, and cocaine: Results of the Na-
tional Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions (NESARC). Drug 
and Alcohol Dependence 115(1-2):120–130, 2011
2. www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-
addictive
3. Souza DC. Ranganathan M. Medical Marijuana Is the Cart Before the Horse? 
JAMA. 2015; 313(24): 2431-2432. 

marihuana
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Medyczna marihuana  
i polityka narkotykowa 
w Polsce
Marek Balicki

Czy doczekamy się w Polsce 
racjonalnej polityki narkotyko-
wej? Wydarzeniem napawa-
jącym nadzieją było niewąt-
pliwie marcowe wystąpienie 
Trybunału Konstytucyjnego 
do Sejmu w sprawie uregulo-
wania dostępu do medycznej 
marihuany.

Mogłoby to zapoczątkować poważną debatę polity-
ków, ekspertów i organizacji pozarządowych, nie tylko w spra-
wie wykorzystania konopi do celów leczniczych i koniecznych 
w  związku z  tym zmian w  prawie, ale także dekryminalizacji 
posiadania na własny użytek niewielkich ilości narkotyków 
podlegających ustawie o  przeciwdziałaniu narkomanii. Jed-
nak ostatnie decyzje Parlamentu oraz stanowisko rządu w obu 
tych kwestiach nie napawają optymizmem, a momentami wy-
dają się wręcz zaskakujące.

Łodygi konopi
Przykład? Na listę substancji zakazanych zostały właśnie 

wpisane łodygi konopi, w których jak wiadomo zawartość THC 
jest niewielka. Jest to jedna ze zmian w ustawie o przeciwdzia-
łaniu narkomanii przyjętych przez Sejm w kwietniu br. Dotąd 
środkiem odurzającym w  rozumieniu ustawy były wyłącznie 
„kwiatowe lub owocujące wierzchołki konopi, z  których nie 
usunięto żywicy” oraz sama żywica konopi. Liście i łodygi, na-
wet jeśli zawierały powyżej 0,2% THC, nie były uznawane za 
środek odurzający i nie podlegały ustawie, z wyjątkiem roślin 
„znajdujących się w stadium przed zawiązaniem wiechy”. Pro-
blemem dla Policji był jednak zmielony susz. Ponieważ w jego 
skład wchodzą różne części roślin (także łodygi i liście) nie pod-
legał on w prosty sposób ustawie z jednego powodu: nie moż-
na było ustalić z jakich części rośliny pochodzi. 

Zgodnie z  kwietniową nowelizacją ustawy termin „ziele 
konopi” będzie teraz oznaczać każdą naziemną część rośliny 
(z  wyjątkiem nasion) zawierającą powyżej 0,2% THC, a  więc 
również liście i  łodygi. W  konsekwencji zmielony susz zosta-
nie automatycznie zakwalifikowany jako ziele konopi wraz ze 
wszystkimi prawno-karnymi konsekwencjami dla jego posia-
dacza. Jeśli Senat to zaakceptuje będziemy mieli do czynienia 
z rozszerzeniem kryminalizacji posiadania narkotyków na wła-
sny użytek. Po raz kolejny zaostrzenie prawa antynarkotyko-
wego przeprowadza się, niestety, bez oglądania się na skutki 
i przydatność takiego podejścia w ograniczaniu zjawiska uży-
wania środków psychoaktywnych. W statystykach policyjnych 
poprawi się za to ogólny wskaźnik wykrywalności przestępstw, 
bo w przypadku posiadania zakazanych substancji przestęp-
stwo jest wykrywane jednocześnie ze sprawcą. Tylko czy o to 
chodzi? 
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Piśmiennictwo:
Csete J. Ze szczytów gór. Czego możemy się nauczyć ze zmiany szwajcarskiej polityki 

narkotykowej?, Seria: Studia nad polityką narkotykową, 2010.
Csete J. W poszukiwaniu równowagi – czeska polityka wobec substancji niedozwolo-

nych, Seria: Studia nad polityką narkotykową, 2012.
Domosławski A. Polityka narkotykowa w Portugalii. Korzyści wynikające z dekrymi-

nalizacji używania narkotyków, Seria: Studia nad polityką narkotykową, 2011.
Grund J.P., Breeksema J. Coffee shopy i kompromis. Separacja rynków nielegalnych 

substancji psychoaktywnych w Holandii, Seria: Studia nad polityką narkotykową, 
2013.

Kondycja psychiczna mieszkańców Polski. Raport z badań „Epidemiologia zabu-
rzeń psychiatrycznych i dostęp do psychiatrycznej opieki zdrowotnej – EZOP Polska”. 
Red.: Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B., 2012.

Kubaszewski P. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w trzy 
lata po jej wejściu w życie – raport z praktyki stosowania, Seria: Raporty, Opinie, 
Sprawozdania Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 2014.

Moskalewicz J., Sierosławski J. Dostępność ekonomiczna napojów spirytuso-
wych a szkody zdrowotne, Alkoholizm i Narkomania, 2005.

Nutt D. J. et al. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis, Lancet, 
2010.

Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. (Sygn. akt S 3/15).

Zaostrzać czy łagodzić?
W wielu krajach europejskich wprowadza się rozwiązania 

zmierzające w  przeciwnym kierunku. Doświadczenia ostat-
nich lat pokazały, że lepsze rezultaty uzyskuje się w  wyniku 
odchodzenia od rozwiązań opartych na działaniach represyj-
nych w stosunku do użytkowników na rzecz polityki redukcji 
szkód. Tą drogą poszły np. Portugalia i Szwajcaria, a także nasi 
najbliżsi sąsiedzi: Czechy i Słowacja. Działania w tych krajach 
i ich rezultaty były u nas szeroko prezentowane, jak dotąd bez 
specjalnego odzewu w polityce krajowej. 

Nieznaczna ilość
Nowelizacja ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii 

z 2011r., która wprowadziła wprawdzie dodanie art. 62a, dają-
cego prokuratorowi oraz sądowi możliwość umorzenia postę-
powania karnego wobec sprawcy posiadającego nieznaczne 
ilości zakazanych substancji psychoaktywnych przeznaczo-
nych na jego własny użytek, nie przyniosła jednak zasadni-
czych zmian w  podejściu do problemu. Jednym z  powodów 
takiego stanu rzeczy, na co wskazuje wielu ekspertów, jest 
brak doprecyzowania w prawie, co oznacza „nieznaczna ilość”. 
Dlatego postuluje się, w  ślad za rozwiązaniami stosowanymi 
w  innych krajach europejskich, wprowadzenie tabeli warto-
ści granicznych. Tabela określałaby “dopuszczalną” ilość oraz 
rodzaj substancji psychoaktywnych, których posiadanie kwa-
lifikowałoby do umorzenia postępowania karnego. W ramach 
posługiwania się tym narzędziem od razu, bez wykonywania 
drogich badań fizykochemicznych, większość spraw posiada-
nia ziela konopi podlegałaby umorzeniu, co zaoszczędziłoby 
środki z budżetu państwa przeznaczane na niecelowe ściganie 
użytkowników narkotyków, zaś pozwoliłoby skupić się na po-
ważnej przestępczości narkotykowej (handel, przemyt). Dalej 
idącym, ale zarazem bardziej pragmatycznym rozwiązaniem 
byłaby depenalizacja lub dekryminalizacja posiadania niewiel-
kich ilości narkotyków określonych w tabeli.

Znaczna hipokryzja?
Obecna sytuacja prawna jest o tyle niezrozumiała, że część 

zakazanych dzisiaj substancji psychoaktywnych powoduje 
znacznie mniej szkód zarówno u użytkowników, jak i u innych 
osób, niż substancje psychoaktywne sprzedawane legalnie. 
W rankingu opublikowanym kilka lat temu przez „Lancet” ma-
rihuana uzyskała w sumie 20 pkt. (w skali od 0 do 100) i okazała 
się znacznie mniej szkodliwa w obu tych wymiarach łącznie niż 
alkohol (72 pkt) i tytoń (26 pkt). Biorąc pod uwagę wyłącznie 
szkodliwość dla użytkowników, na pierwszym miejscu znalazła 
się kokaina crack (37 pkt), a w wymiarze oceniającym szkodli-
wość wyłącznie dla innych osób niż użytkownicy liderem jest 
alkohol (46 pkt). 

Państwo uznaje dzisiaj za przestępstwo posiadanie jakiej-
kolwiek ilości niektórych środków psychoaktywnych o mniej-
szej szkodliwości jednostkowej i społecznej niż alkohol i tytoń, 
w  szczególności marihuany. Ma to swoje negatywne konse-
kwencje dla użytkowników marihuany także w  przypadku 
umorzenia postępowania, gdyż skutki wynikające z wpisania 
ich do Krajowego Rejestru Karnego mogą być dotkliwe. War-

to zwrócić uwagę na fakt, że użytkownicy przetworów konopi 
(marihuana i haszysz) stanowią ok. 90% ogółu konsumentów 
nielegalnych narkotyków, a  penalizacja posiadania niewiel-
kich ilości przed 15 latu nie zahamowała wzrostu konsumpcji. 
Ujmując sprawę skrótowo: podejście represyjne nie rozwiąza-
ło starych problemów, a dołożyło nowe.

Jednocześnie państwo nie korzysta z dostępnych instru-
mentów ograniczania dostępności napojów spirytusowych 
i możliwego wpływania w ten sposób np. na wielkość szkód 
zdrowotnych. Wiemy, że w  Polsce istnieje silna zależność li-
niowa między dostępnością ekonomiczną alkoholu a  jego 
konsumpcją, i  ostatecznie skutkami zdrowotnymi. W  okresie 
pierwszych piętnastu lat transformacji ustrojowej dostępność 
ta zwiększyła się o 60 butelek wódki za przeciętne wynagro-
dzenie, co spowodowało rocznie 900 dodatkowych zgonów 
z powodu marskości wątroby u mężczyzn w wieku produkcyj-
nym. W  tym samym czasie nie odnotowano żadnego zgonu 
związanego z  użyciem marihuany. Tymczasem polski parla-
ment jesienią 2000 r. wprowadził penalizację posiadania nie-
wielkich ilości narkotyków na własny użytek, a w 2002 r. rząd 
obniżając o 30% akcyzę spowodował obniżenie ceny wódek.

Przed Trybunałem
We wspomnianym na wstępie postanowieniu Trybunał 

Konstytucyjny stwierdził, że w obecnym stanie prawnym „nie 
ma możliwości legalnego zaopatrzenia się w marihuanę i wy-
korzystywania jej do celów medycznych”. Ponieważ przydat-
ność marihuany w  leczeniu niektórych chorób nie budzi już 
wątpliwości, Trybunał zasygnalizował Sejmowi, że konieczne 
są zmiany w  prawie. Tymczasem na posiedzeniu Sejmowej 
Komisji Zdrowia przedstawiciel rządu nawiązując do stanowi-
ska Trybunału stwierdził ni mniej, ni więcej, tylko że „dzisiejszy 
stan prawny, który wyraźnie odróżnia substancję narkotyczną 
od leków, jest wystarczającym mechanizmem”. Kilka tygodni 
później Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał wyrok za posia-
danie marihuany do celów medycznych. Sąd zastosował nad-
zwyczajne złagodzenie kary, bo w obecnym stanie prawnym 
nie mógł od niej odstąpić. Sędzia w ustnym uzasadnieniu po 
ogłoszeniu wyroku radziła skazanemu, żeby skorzystał z tera-
pii za granicą, w  krajach gdzie medyczna marihuana jest le-
galna. Chyba jednak lepiej, żeby Europa również w tej sprawie 
przyszła do nas. <cuadrado>
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Zażarte boje  
o byt nieistniejący,  
czyli tzw. medyczna 
marihuana
Bogusław Habrat

Pole walki pokryte gęsto 
ścielącym się trupem, broń 
maszynowa przegrzana, 
artyleria wstrzelana, usta 
zacięte – otwierają się tylko, 
by wykrzyknąć wzniosłe 
hasła… Jak przystało na 
nowoczesną walkę, wojna 
jest hybrydowa: pola bi-
twy właściwie nie ma, ale 
i jest wszędzie – to nie tylko 
łamy prasy specjalistycznej, 
konferencje naukowe, ale 
i publicystyka w tabloidach, 
konferencje prasowe, hap-
peningi polityków… O co 
idzie? No właśnie…

Idzie o  akceptację i  zalegalizowanie tzw. „medycznej 
marihuany”. Dalej już jest okładanie się cepami demagogii, 
natomiast pomijana jest sprawa podstawowa: czym jest tzw. 
„medyczna marihuana”, skrótowo nazywana MM, co nawiązuje 
do pewnej aktoreczki, do której miał rozczulającą niektórych 
słabość jeden z prezydentów.

Fakty
Marihuana zawiera ok. 100 składników wpływających 

w mniejszym lub większym stopniu na układ kanabinoidowy. 
Tylko część z  nich (głównie THC) ma działanie psychoaktyw-
ne. Układ kanabinoidowy odgrywa dość istotną rolę w wielu 
procesach fizjologicznych. Wiedza na ten temat jest ciągle po-
szerzana, a środowiska naukowe bynajmniej nie stronią od po-
znawania roli kanabinoidów: endokanabinoidów, kanabinoli 
roślinnych i kanabinoidów syntetycznych, tak w fizjologii, jak 
i w poszukiwaniu ich ew. zastosowania klinicznego.

W  badaniach przedklinicznych stosuje się głównie pre-
paraty zawierające zazwyczaj jeden kanabinol roślinny lub 
kanabinoid syntetyczny. Rzadziej stosuje się preparaty roślin-
ne o charakterze np. wyciągów roślinnych, ale zawierających 
ściśle określone ilości konkretnych związków o ściśle określo-
nych właściwościach farmaceutycznych. Nieliczna część z tych 
preparatów uznana została za preparaty lecznicze. Dotyczy to 
głównie niektórych syntetycznych kanabinoidów oraz niektó-
rych wyciągów, olejków, kondensatów o określonych parame-
trach fizykochemicznych i farmaceutycznych.

Część tych preparatów, których ilość i jakość można pre-
cyzyjnie kontrolować, była wykorzystywana do prób klinicz-
nych. Wyniki większości tych prób miały charakter „orienta-
cyjny”, ponieważ wykonywane były na małych grupach osób 
i najczęściej bez przestrzegania minimalnych wymagań meto-
dologicznych (randomizowanie, grupy kontrolne, zaślepienie).
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Zdecydowanie rzadsze były próby poprawne metodolo-
gicznie. Ocena wyników tych badań jest zróżnicowana, tylko 
w  części zachęcająca do kontynuowania eksperymentów 
w  warunkach placówek badawczych (gdzie w  Polsce ekspe-
rymenty na ludziach mogą mieć miejsce, po akceptacji przez 
lokalne komitety bioetyczne). 

Trzeba zwrócić uwagę, że wiele badań ma niedoskonało-
ści metodologiczne, które mogą być przejawem intencjonal-
ności badaczy. Np. większą skuteczność przeciwwymiotną ma 
syntetyczny nobilon w porównaniu z przestarzałą prometazy-
ną, ale badań porównawczych ze złotym standardem, jakim są 
antagoniści receptora 5HT3 nie wykonywano.

Część badań wykonywano z użyciem ekstraktów z konopi 
indyjskich (np. preparat Sativex), ze zmiennymi wynikami.

W  żadnym z  opisanych wyżej przypadków nie mieliśmy 
do czynienia z „medyczną marihuaną”, ale z preparatami speł-
niającymi kryteria preparatów leczniczych lub aspirującymi do 
miana leczniczych. A właśnie na te wyniki powołują się zwo-
lennicy stosowania marihuany w celach leczniczych.

Wiele twarzy MM
Współcześnie pod nazwą „marihuana” kryją się dziesiąt-

ki, jeśli nie setki odmian o  bardzo zróżnicowanej zawartości 
substancji czynnych. Obserwuje się tendencję do zwiększania 
drogą upraw lub manipulacji genetycznych odmian o zawar-
tości psychoaktywnego THC, a zmniejszania zawartości CBD, 
który zmniejsza efekt euforyzujący. Powstają też odmiany ma-
rihuany, które zawierają tylko ich prekursory przekształcające 
się w substancje czynne pod wpływem palenia. Jest to jednym 
z powodów, dla których nie jest się w stanie zdefiniować, czym 
jest „medyczna marihuana”: wnioski badaczy na eksperyment 
były odrzucane ze względu na niemożność dostarczenia pro-
duktu o  powtarzalnych parametrach farmaceutycznych. Ist-
nieją też poważne obawy, że ew. uznanie którejś z odmian za 
potencjalny produkt leczniczy spowoduje generalizowanie 
nazwy „lecznicza marihuana” na wszelkie inne, w tym bardziej 
niebezpieczne odmiany. Z  tego względu w  piśmiennictwie 
naukowym termin „medyczna marihuana” jest używany często 
w cudzysłowie, a często z poprzedzającym dodatkiem „tzw.”. 

Ale nie tylko niezdefiniowanie MM pod względem far-
maceutycznym jest przyczyną niedopuszczania jej do badań. 

Poważnymi zastrzeżeniami takich instytucji jak FDA są: brak 
przesłanek, że długotrwałe stosowanie „MM” nie prowadzi 
do poważniejszych szkód zdrowotnych (w  przeciwieństwie 
do kanabinoidów syntetycznych lub naturalnych preparatów 
farmaceutycznych, palenie marihuany wydaje się być bardziej 
obciążone skutkami zdrowotnymi); brak przesłanek by sądzić 
o  jakiejkolwiek medycznej wyższości „MM” nad preparatami 
syntetycznymi lub naturalnymi do stosowania doustnego. 
Poza ceną, która nie jest parametrem ściśle medycznym, ale 
istotnym w medycynie.

Syntetyczne kanabinoidy
Poprawne metodologicznie badania kliniczne nad farma-

ceutycznymi preparatami kanabinoidów są także nieliczne. 
W 2006 r. stwierdzono tylko 28 publikacji badań kontrolowa-
nych, z tym, że były one rozbite na dotyczące kilku lub kilku-
nastu jednostek chorobowych, głównie nad efektem prze-
ciwwymiotnym. Mimo iż w ostatnim dziesięcioleciu liczba ta 
zwiększyła się, nadal jest niewystarczająca do metaanaliz po-
zwalających na rekomendowanie ich powszechnego stosowa-
nia w klinice.

Wbrew obiegowym opiniom, w USA przepisywanie „MM” 
jest zabronione pod dość surową karą, podobnie jak jej dystry-
bucja w systemie aptecznym. Lekarz „uczestniczy” w „leczeniu” 
„MM” wyłącznie poprzez wystawienie krańcowo kuriozalnego 
ogólnikowego zaświadczenia, że pacjent cierpi na przewlekłe 
i  dokuczliwe dolegliwości. To łatwo uzyskiwalne ogólnikowe 
zaświadczenie jest podstawą do wydawania „MM” w  specjal-
nych punktach dystrybucyjnych.

Mimo iż nauka, administracja medyczna i  samorządy le-
karskie z  bardzo dużą rezerwą podchodzą do leczenia „MM”, 
nie są obojętne na zachodzące zjawiska związane z de facto 
de-delegalizacją „MM”. Powstało wiele badań nad wpływem 
zliberalizowania dostępu do tzw. „MM” na zdrowie populacji 
i zjawiska społeczne tym spowodowane. Wyniki tych badań są 
niejednoznaczne, a ich interpretacja trudna. Jednak na pewno 
nie wykazują one jakichś zdecydowanie korzystnych zjawisk, 
a co najwyżej to, że niektóre obawy okazały się przesadzone, 
choć wiele szkód jest dobrze udowodnionych.

marihuana
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Dwie płaszczyzny
Funkcjonujemy w  dwóch płaszczyznach: profesjonalnej 

jako lekarze i społecznej jako obywatele. 

Jako lekarze i naukowcy na dziś wiemy, że:
<cuadrado> tzw. „medyczna marihuana” nie istnieje jako 

precyzyjne pojęcie farmaceutyczne i medyczne,
<cuadrado> nie mamy przekonujących dowodów na jej 

wyższość terapeutyczną nad farmaceutycznymi pre-
paratami zawierającymi syntetyczne kanabinoidy lub 
farmaceutyczne preparaty roślinnych kanabinoli,

<cuadrado> stosowanie preparatów farmaceutycznych 
zawierających kanabinoidy w  różnych przypadkach 
opornych na standardowe leczenie wymaga badań 
konfirmacyjnych,

<cuadrado> należy walczyć o  dostępność do preparatów, 
które mogą być przydatne w  leczeniu przypadków 
opornych na standardową terapię. W  Polsce takie 
możliwości istnieją w formie procedur importu doce-
lowego. Istotną barierą są jednak wysokie koszty ta-
kiego leczenia. Państwo powinno refundować takie 
terapie, kontrolując jednak ich zasadność. 

<cuadrado> medycyna nie powinna być narzędziem, któ-
rym otwiera się tylne drzwi do osiągnięcia celów nie-
medycznych (nawet, gdyby te ostatnie były społecz-
nie lub kulturowo uzasadnione).

Zagadnieniem z  pogranicza medycyny, etyki i  zjawisk 
społecznych jest umożliwienie dostępu do marihuany oso-
bom w stanach terminalnych, szczególnie związanych z bólem 
i  przykrymi dolegliwościami (wymioty). Z  jednej strony dość 
powszechnie akceptuje się podawanie zwiększających się da-
wek przeciwbólowych opioidów, które mogą skracać życie, ale 
pozwalają na „godne”, mało cierpieniowe jego zakończenie. 
Z  drugiej podnosi się potrzebę części osób do świadomego 
przeżywania umierania. Wydaje się, że wyjściem jest zindywi-
dualizowanie podejścia do potrzeb umierającego. W odniesie-
niu do marihuany kluczowymi kwestiami są: czy są inne, tanie 
i łatwo dostępne środki pozwalające na w miarę „komfortowe” 

zakończenie życia, kto i w jaki sposób ma decydować o zalece-
niach takiej możliwości, jak odbiurokratyzować ew. stosowanie 
marihuany w stanach terminalnych, przy jednoczesnych proce-
durach uniemożliwiających jej niewłaściwe wykorzystanie.

Mamy prawo
Jako obywatele mamy prawo do uzyskania rzeczowej, 

a  nie ideologicznie interpretowanej, wiedzy, czym jest tzw. 
„MM” i ew. jakie jest jej miejsce w terapii. Mamy prawo do rze-
telnej wiedzy na temat zdrowotnych i  społecznych skutków 
wprowadzenia liberalizacji polityki wobec marihuany w  nie-
których krajach. Mamy prawo pytać o  podwójne standardy 
związane z  tolerowaniem kulturowo inkorporowanych sub-
stancji: alkoholu i tytoniu, i nietolerowaniem substancji, które 
już są częścią kultury, ale tylko młodszej części społeczeństwa. 
Mamy prawo do rzetelnej debaty opartej o wiedzę, a nie do 
demagogicznych wypowiedzi polityków, dla których polityka 
wobec narkotyków jest tylko narzędziem do osiągania innych 
celów (np. pozyskiwania grup wyborców). 

Od kolegów lekarzy oczekiwałbym powściągliwości 
w  chełpieniu się pojedynczymi sukcesami niekonwencjonal-
nych terapii na łamach czasopism popularnych, bo ich dobra 
wola w niesieniu pomocy cierpiącym, zaangażowanie i umie-
jętności zawodowe mogą zostać wykorzystane w  celach zu-
pełnie niemedycznych. <cuadrado>
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Marihuana lecznicza 
czy
Piotr Zwoliński

Modny ostatnio i niezwykle 
kontrowersyjny temat uży-
wania marihuany do celów 
leczniczych sprowokował 
niejedną już dyskusję, które 
prowadzą niestety głównie 
dziennikarze, lobbyści i różni 
samozwańczy działacze „na 
rzecz”. 

Chciałbym  podzielić się 
kilkoma uwagami na temat 
tej niezwykłej rośliny i jej po-
tencjalnych zastosowań me-
dycznych. Opiszę to głównie 
z punktu widzenia neurofizjo-
loga i epileptologa, ale posta-
ram się zawrzeć nieco spo-
strzeżeń pozamedycznych.

Nadmieniam z  zamysłem, że całkiem niepotrzebnie 
dyskusja o marihuanie jest bardzo burzliwa i wzbudza skrajne 
emocje. Jej zwolennicy i przeciwnicy nie szczędzą sobie obelg 
i oskarżeń, padają bardzo często skrajne postulaty (np. „narko-
tyk, który należy wyplenić” lub „po co badania, skoro działa”). 

Co więcej – wśród zwolenników marihuany dostrzega się 
trend tworzenia organizacji o prawie „religijnym” zabarwieniu. 
Także i  przeciwnicy formują potężne organizacje zwalczania 
handlu rośliną, co jest związane często z walką z  formacjami 
przestępczymi. Siła negatywnych argumentów rośnie więc 
dramatycznie, co oczywiście nie pomaga w dotarciu do kon-
sensusu, nie dostarcza też argumentów za i przeciw.

Myślę więc, że pewną rolą lekarza jest próba rozwikłania 
sporu i  rzeczowe omówienie faktów, choć takie informacje 
nie są łatwe do przekazania w mediach, które liczą na szybkie, 
spektakularne i sensacyjne newsy.

Temat jest trudny i chyba nierozwiązywalny, jakoś tak dzi-
wacznie potraktowała nas historia i los, że pewne używki stały 
się powszechne i  dostępne, pewne zaś obrosły tajemną „złą 
mocą” i nie weszły do naszej kuchni, salonu i ogrodu. 

I właściwie nie wiadomo dlaczego. 

Jakie są fakty?

Marihuana, a właściwie Cannabis indica jest rośliną, w której 
zawartych jest sporo substancji psychoaktywnych, to znaczy 

takich, które wpływają na naszą psychikę modulując jej 
aktywność. W sumie można wyekstrahować ok. 500 różnych 

substancji, ale zasadnicze dwie: THC i CBD, to istotne składniki 
większości działań „aktywnych”.

THC (tetrahydrocannabinol) to główny składnik „haju” 
i odurzenia, CBD (cannabidiol) to podobno ten „dobry” o dzia-
łaniach uzdrawiających i  leczniczych. To oczywiście pewne 
uproszczenie, ale do naszej dyskusji możemy je bez dużych 
zastrzeżeń przyjąć. 
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Marihuana lecznicza 
czy
Piotr Zwoliński

Z relacji chorych pozostających pod moją opieką, mogę 
od razu w  tym momencie dodać, że w  przypadku działania 
przeciwpadaczkowego – jednak mieszanina obu substancji 
wydaje się być skuteczniejsza niż samo CBD, ale to oczywiście 
na razie obserwacje wrażeniowe małej grupy osób.

Preparatyka rośliny jest bardzo rozbudowana – popular-
ne papieroski („jointy”, „blanty” itp.) to forma dość tradycyjna, 
nowsze formy to różne przesącza, oleje, masła, ciasteczka i na-
pary. Lecznicza marihuana jest stosowana w formie tabletek, 
liści surowych sypanych do pokarmów i ew. sprayu. 

Obie substancje (THC i  CBD) nie rozpuszczają się w  wo-
dzie, najczęściej stosowaną preparatyką jest – w  przypadku 
zastosowań terapeutycznych – tworzenie olei o różnej nazwie 
(olej Simpsona, Jeffersona itp.) w zależności od metody przy-
gotowania.

„Zioło” ma tysiące lat 

Pierwsze zapisy o stosowaniu marihuany są datowane na 
ok. 3 tys. lat przed naszą erą.

Jej zastosowanie było już wtedy „rekreacyjne” (takie dość 
zabawne sformułowanie króluje dziś w opisach niemedyczne-
go zastosowania), ale też rytualne, obrzędowe i tylko czasem 
medyczne. 

Dziś marihuana jest legalnie dostępna w mocno restryk-
cyjnej formie w  niektórych państwach, istnieją dość liczne 
i  skomplikowane prawnie systemy posiadania i produkcji ro-
śliny, tak przez osoby prywatne, jak i instytucje, firmy i agendy 
państwowe. 

Nie jest tajemnicą, że roślina jest produkowana nielegal-
nie na wielką skalę i  jej dystrybucja przez duże organizacje 
przestępcze przynosi krociowe zyski, co jest jednym z potęż-
nych dystraktorów dyskusji. Istnieją liczne obawy, że tzw. „le-
galizacja” nie przyniesie zamierzonego przez postulujących 
efektu, bo dotychczasowa cena „czarno-rynkowa” stanie się 

wyższa z uwagi na podatek, akcyzę i inne opłaty „państwowe”, 
co spowoduje wtórny… „czarny” rynek.

Gdzie się spieramy? Jak dziś rozbija się dyskusja na temat 
marihuany? Gdzie są punkty sporne? Poniżej parę uwag, które 
są moim punktem widzenia, własną opinię każdy musi wyro-
bić sobie sam.

Narkotyczność marihuany?

„Narkotyczne” działanie THC, a  może i  innych związków 
chemicznych w roślinie można opisać w trzech płaszczyznach: 
efektu „gate”, zmienności dawki i potencjału uzależniania. 

Efekt „gate”, czyli „przez marihuanę dalej do twardych nar-
kotyków” nie jest pewny i jest raczej kwestionowany. Osobiście 
nie uważam, by skala zjawiska była duża i raczej osoby, które 
szukają różnych metod odurzania się trafiają też na marihu-
anę, ale to nie ona popycha do innych środków.

Zmienność dawki, czyli wyczerpywanie się działania re-
ceptorowego związków THC i pochodnych, to istotny problem 
kliniczny. Trzeba substancji zwykle używać więcej, by uzy-
skać podobny efekt. To jest problem także w  działaniu lecz-
niczym. Efekt receptorowy wiąże się też z  tzw. efektem „od-
stawiennym”, co oznacza pewien ostry zespół abstynencyjny 
po nagłym odstawieniu marihuany. Tak bywa zwykle u osób 
palących jej dużo i przewlekle. Zatem takie działanie może – 
w sposób istotny – upodabniać substacje aktywne marihuany 
do benzodiazepin i leków o działaniu silnie „receptorowym”, co 
może ograniczać lub uniemożliwiać stosowanie przewlekłe.

Potencjał uzależnienia jest mały, ale zauważalny. To jest 
fakt, który jest często niesłusznie negowany. Wiele osób re-
gularnie palących marihuanę twierdzi, że nie musiałoby tego 
robić, ale wycofanie jej okazuje się niemożliwe. 

Marihuana jest więc słabym narkotykiem. I  chyba mało 
szkodliwym.

Dokończenie artykułu na stonie ->16.



Uwaga: Zawarte w tabeli ekwiwalenty dawek leków mają charakter orientacyjny. Dawkowanie leku u każdego pacjenta należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę całościową ocenę stanu klinicznego. Dołożono starań, aby przedstawione informa-
cje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, jednakże poszczególne źródła różnią się odnośnie danych dotyczących indywidualnych leków, a różne metody kalkulowania ekwiwalentów dają różne wyniki. W chwili obecnej nie ma jednej, uważanej za „złoty 
standard”, metody kalkulowania ekwiwalentów leków. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub za konsekwencje zastosowania tego schematu. Ze względu na ciągły postęp wiedzy medycznej konieczne jest niezależne wery-
fikowanie na bieżąco dawkowania leków i informacji zawartych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Agomelatyna*

Amitryptylina*

Bupropion

Citalopram

Doksepina

Escitalopram

Fluoksetyna

Fluwoksamina

Klomipramina

Mianseryna

Mirtazapina

Moklobemid*

Paroksetyna* 

Reboksetyna

Sertralina*

Tianeptyna<

Trazodon

Wenlafaksyna* 

Wortioksetyna<

Opracowano na podstawie: 1. Hayasaka Y, Purgato M, Magni LR, Ogawa Y, Takeshima N, Cipriani A, Barbui C, Leucht S, Furu-
kawa TA. Dose equivalents of antidepressants: Evidence-based recommendations from randomized controlled trials. J Affect 
Disord. 2015 Jul 15;180:179-84 / 2. https://www.healthalliance.org/media/Generics_antidepressants_comparison_chart.pdf
* - ekwiwalenty, które na podstawie dostępnych badań można uznać za najbardziej udokumentowane
< - oszacowanie własne na podstawie danych z publikowanych randomizowanych badań klinicznych
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Uwaga: Zawarte w tabeli ekwiwalenty dawek leków mają charakter orientacyjny. Dawkowanie leku u każdego pacjenta należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę całościową ocenę stanu klinicznego. Dołożono starań, aby przedstawione informa-
cje były zgodne z aktualnym stanem wiedzy, jednakże poszczególne źródła różnią się odnośnie danych dotyczących indywidualnych leków, a różne metody kalkulowania ekwiwalentów dają różne wyniki. W chwili obecnej nie ma jednej, uważanej za „złoty 
standard”, metody kalkulowania ekwiwalentów leków. Autor i wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub za konsekwencje zastosowania tego schematu. Ze względu na ciągły postęp wiedzy medycznej konieczne jest niezależne wery-
fikowanie na bieżąco dawkowania leków i informacji zawartych w aktualnej Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Powyższa klasyfikacja może służyć porównywaniu poziomu dawkowania leków przeciwdepresyjnych i stanowi 
uzupełnienie tabeli ekwiwalentów którą publikujemy na stronie 15.

Klasyfikacja została oparta głównie o dawkowanie zarejestrowane przez FDA, ale uwzględnia również doświad-
czenie kliniczne. Została ona zaproponowana przez autorów raportu na temat leków przeciwdepresyjnych przygo-
towanego dla amerykańskiej agencji oceny jakości technologii medycznych AHRQ. (Gartlehner G, Hansen RA, Morgan 
LC, et al. Second-Generation Antidepressants in the Pharmacologic Treatment of Adult Depression: An Update of the 2007 
Comparative Effectiveness Review [Internet]. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011 Dec. 
(Comparative Effectiveness Reviews, No. 46.) Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK83442/)

Niskie, średnie i wysokie dawki wybranych leków przeciwdepresyjnych 

Poziom dawkowania 
Nazwa leku Zakres dawek

Niski Średni Wysoki

Bupropion

Citalopram

Duloksetyna

Escitalopram

Fluoksetyna

Fluwoksamina

Mirtazapina

Paroksetyna

Sertralina

Trazodon

Wenlafaksyna

150–450 mg

20–40 mg

40–60 mg

10–20 mg

10–80 mg

50–300 mg

15–45 mg

20–60 mg

50–200 mg

150–400 mg

75–375 mg

<225

<25

<45

<12.5

<27.5

<112.5

<22.5

<30

<87.5

<212.5

<150

225-375

25-35

45-55

13-17.5

28-62.5

113-237.5

22.5-37.5

30-50

87.5-162.5

212.5-337.5

150-300

>375

>35

>55

>17.5

>62.5

>237.5

>37.5

>50

>162.5

>337.5

>300
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Porównywanie marihuany i alkoholu:  
bezsensowne

Alkohol dostał od losu i historii znacznie lepsze miejsce, 
choć jest chyba bardziej toksyczny i szkodliwy w nadmiarze. 
Jednak liczne preparaty alkoholu – wina, piwa, wódki czy 
wszelakie wytworne bimbry (whisky, koniaki itp.) są produko-
wane dla wartości smakowych i  tu jest istotna różnica. Spo-
życie alkoholu może być pozbawione szkodliwego działania 
substancji (alkohol etylowy i zwykle inne alkohole w konkret-
nym roztworze), o ile nie wypije się zbyt wiele. Można zatem 
smakować alkohol i próbować go, nie „upijając” się. Marihuany 
nie pali się by jej spróbować smakowo czy węchowo, ale by 
uzyskać działanie THC. 

Oczywiście nadmierne używanie alkoholu i  marihuany 
wiedzie do zguby i w każdym przypadku upadek jest inny, al-
kohol bywa przyczyną wyjątkowych tragedii. Marihuana jest 
mniej toksyczna – jak się wydaje – i relatywnie mniej destruk-
cyjna nawet w nadmiarze. 

CBD: remedium na wszelkie choroby?

Kampanie medialne ostatnich tygodni pokazują raczej 
rozpaczliwe próby uzyskania nowych substancji terapeutycz-
nych. Miesza się nazwy, pojęcia i wskazania, ale jedno jest w 
nich „pewne”: marihuana pomaga na wszystko i w 100%. 

A  więc – padaczka, stwardnienie rozsiane, nowotwory, 
procesy otępienne, spastyczność po urazach i u dzieci z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym. To te choroby, przy leczeniu 
których mamy często problemy z  leczeniem konwencjonal-
nym, a zatem szukamy czegoś alternatywnego. 

CBD może być – podkreślam: może – alternatywą wspo-
magającą proces leczenia. Ale nie ma – i to jest pewne! – du-
żych badań poprawnych metodologicznie i na odpowiednio 
dużych próbach, by jednoznacznie powiedzieć, czy CBD jest 
skuteczne i bezpieczne. 

Dopiero ostatnio obserwujemy pewne doniesienia – np. 
organizacji badania wieloośrodkowego z zaślepioną podwój-
nie próbą o  poprawnej konstrukcji metodologicznej w  USA. 
Lekiem badanym ma być na przykład preparat Epidiolex – czy-
ste „syntetyczne” (?) CBD.

Pewnym cieniem na „czystości” zioła kładzie się też krążą-
ca w sieci plotka o pewnym dużym międzynarodowym kon-
cernie farmaceutycznym. Koncern ten zainwestował ponoć 
ogromne środki pod budowę standaryzowanych plantacji 
marihuany celem pozyskiwania z niej leku. To oczywiście nic 
nowego, bo podobnie z roślin pozyskiwaliśmy czy pozyskuje-
my inne popularne związki lecznicze jak digitalis.

Rodzi się jednak pytanie, czy „manifestacje” zwolenników 
legalizacji marihuany nie mogą być inspirowane przez prze-
mysł…? Nie chcę snuć domysłów.

Psychoza i napady paniki: to jest na pewno

Marihuana jest psychozotwórcza, powoduje też napady 
lęku. To jest fakt znany i opisywany, choć znowu nie ma do-
brych i  dokładnych danych, jaki procent zażywających (i  co 
ważniejsze: jak intensywnie i jak długo!) ma takie objawy. Oso-
biście widziałem statystyki podające takie objawy u kilku do 
kilkunastu procent badanych, choć metodologia badań nie 
była w  żadnym badaniu wystarczająca. Trzeba jednak liczyć 
się z  poważnymi działaniami niepożądanymi. I  nikt tego nie 
zmieni żadną „propagandą”. 

To jest asumpt do rozważenia – jednak – by marihuanie 
nadać status „leku”, a więc ją dokładnie zbadać, określić kiedy 
i komu można ją dać. A w opakowaniu powinna pojawić się 
rzetelna informacja dla pacjenta.

Okrakiem na barykadzie

Konkludując: ścieranie się bardzo skrajnych i emocjonal-
nych argumentów i  grup osób zajmujących stanowisko po 
obu stronach barykady, dolewa oliwy do ognia dyskusji.

Nie wiem, czy byłbym dziś w stanie stanąć po jednej lub 
drugiej stronie, popierając jednoznacznie lub odrzucając kon-
cepcję stosowania medycznego marihuany. 

Na pewno wyraźnie oddzieliłbym działania na rzecz re-
kreacyjnego stosowania zioła, od działań na rzecz zastosowa-
nia medycznego. 

Nie jestem przeciwnikiem stosowania rekreacyjnego, 
w myśl rzymskiej maksymy, że chcącemu nie dzieje się krzyw-
da. Ale należy na pewno udzielać rzetelnej, nie jednostronnej 
i wyczerpującej informacji na temat bezpieczeństwa stosowa-
nia każdej używki. Ostatecznie mamy teraz technikę, środki 
i możliwości badania takich zjawisk. 

Apeluję też – raz jeszcze na łamach Psychiatry – o rzeczo-
wą dyskusję pozbawioną emocji i przekłamań. To będzie do-
bre dla obu stron. <cuadrado>
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Rejestracja uczestników
 
Powitanie uczestników sympozjum
<cuadrado> Rodryg Reszczyński, Tomasz Szafrański (Oddział Warszawski PTP) 

sesja Psychiatria sądowa w teorii i praktyce
f Uwarunkowania przemocy i agresji wśród osób z zaburzeniami  
psychicznymi. <cuadrado> Janusz Heitzman (Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN)
f Oddziaływania terapeutyczne wobec chorych sprawców przestępstw 
w klinice psychiatrii sądowej.  
<cuadrado> Dorota Parnowska (Klinika Psychiatrii Sądowej IPIN)
f Przywracanie autonomii psychicznie chorym sprawcom przestępstw.  
<cuadrado> Andrzej Axer (ColumbiaCare Services, Oregon, USA). 
 <cuadrado> Leszek Ciszewski (ROPS Starogard Gdański)

Przerwa

Uroczysta sesja oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa 
Psychiatrycznego
f  Wniosek o członkostwo honorowe PTP dla Tomasza Jaroszewskiego 
redaktora naczelnego Nowinek Psychiatrycznych – Forum psychiatrów
<cuadrado> Czym były dla mnie Nowinki?  – Iwona Koszewska (Fundacja Cumulus)
<cuadrado> Laudacja – Łukasz Święcicki (II Klinika Psychiatrii, IPIN)

Wykład im. Prof. Jana Mazurkiewicza -  Problemy z chorobą psychiczną
<cuadrado> Stanisław Pużyński (Warszawa)
f  Pomnik upamiętniający zagładę chorych psychicznie – dlaczego 
pamięć jest dzisiaj dla nas wyzwaniem? 
 <cuadrado> Tadeusz Nasierowski (Katedra i Klinika Psychiatrii WUM)
f  Psychiatria po wyborach – możliwości i zagrożenia. <cuadrado> Marek Balicki 
(Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego, II Klinika Psychiatryczna WUM)
f  Sytuacja psychiatrii na Mazowszu - dyskusja z udziałem:
<cuadrado> Marii Radziwoń-Zaleskiej (konsultanta wojewódzkiego ds. psychiatrii), 
oraz Katarzyny Boguszewskiej (Warszawski Dom pod Fontanną), 
Marka Balickiego, Jacka Wciórki.

Lunch – Catering zapewnia Fundacja  eF kropka

Sesja  Lekarz i samobójstwo
f Lekarz w kontakcie z pacjentem z planami samobójczymi.
<cuadrado> Iwona Koszewska (Fundacja Cumulus)

Sesja Osoba doznająca przemocy w rodzinie. Co powinien wie-
dzieć i zrobić lekarz psychiatra?  – Sesja pod patronatem PARPA
f  Charakterystyka osoby doznającej przemocy w rodzinie - objawy  
i konsekwencje przemocy. <cuadrado> Mariusz Moderski
f  Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
<cuadrado> Grzegorz Wrona

Przerwa

Sesja  Międzygeneracyjny przekaz traumy
f  Pokaz filmu Urszuli Sochackiej Nie wolno się brzydko bawić.
f  Dyskusja z udziałem  Urszuli Sochackiej (Stowarzyszenie  
U siebie – At home, Kraków), Katarzyny Prot (Instytut Psychologii  
Stosowanej, APS Warszawa).

09:00 – 10:00 

10:00 – 10:05 

10:05 – 12:10  

12:10 – 12:30

12:30 – 14:45 

13:00 – 13:30 

3:30 – 13:45 

13:45 – 14:15 

14:15 – 14:45 

14:45 – 15:45

15:45 – 16:15

16:15-17:45

16:15 – 17:00

17:00 – 17:45

17:45-18:00

18:00-19:40 
18:00-19:10
19:00-19:40 

9:00-11:00 
9:00-9:20

9:20-9:40 

9:40-10:00 

10:00-10:20

10:20-10:50

10:50-11:00

11:00-12:00 
11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00 

12:00- 13:30 
12:00-12:30

12:30-13:00  

13:00-13:30  

13:30-14:15

14:15-15:30 
14:15-14:45 

14:45-15:00 

15:00-15:30 

15:30-17:30 
15:30-15:50  
15:50-16:10 

16:10-16:30 
16:30 – 16:45 

16:45-17:00 

17:00-17:30

17:30-17:45

17:45-18:50 
17:45-18:00

18:00-18:20 

18:20-18:50 

18:50 -19:00

Sesja  Przemoc  i dzieci 
f  Doświadczenie przemocy w dzieciństwie jako przyczyna  
psychozy. <cuadrado> Katarzyna Prot (APS Warszawa)
f  Trauma dziecięca u osób uzależnionych od alkoholu - rozpo-
wszechnienie i znaczenie.  
<cuadrado> Andrzej Jakubczyk (Klinika i Katedra Psychiatrii WUM)
f  Bullying w szkole i na oddziale. Sprawcy i ofiary. 
<cuadrado> Barbara Remberk, Anna Katarzyna Bażyńska, Joanna Brągoszew-
ska, Anna Grzelak, Agnieszka Piróg-Balcerzak, Piotr Niwiński, Lidia 
Popek, Filip Rybakowski. (Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN)
f Terapia rodzin w zaburzeniach zachowania.
<cuadrado> Gabriela Jagielska (Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM)
f  Sytuacja psychiatrii dzieci i młodzieży na Mazowszu - dyskusja  
z udziałem: <cuadrado> Agaty Brzozowskiej (konsultanta wojewódzkiego  
ds. psychiatrii dzieci i młodzieży)

Przerwa

Sesja  Neurobiologia przemocy
f  Neurobiologia zaburzeń osobowości. <cuadrado> Agata Szulc (Klinika 
Psychiatryczna, Wydział Nauki o Zdrowiu WUM)
f  EBM: skuteczność farmakologicznego leczenia agresji. 
 <cuadrado> Paweł Mierzejewski (Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu 
Nerwowego IPIN)
f  Agresja i pobudzenie. Farmakoterapia a diagnoza. 
<cuadrado> Iwona Patejuk-Mazurek (Mazowieckie Specjalistyczne Centrum 
Zdrowia im.prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, OW PTP)

Sesja Przemoc – różne oblicza
f  Co to jest przemoc seksualna? <cuadrado> Sławomir Jakima (Poradnia 
Seksuologiczna i Patologii Współżycia, Samodzielny Wojewódzki Zespół 
Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie)
f Rozumienie mechanizmów agresji z perspektywy psychoanali-
zy i CBT. <cuadrado> Andrzej Kokoszka (II Klinika Psychiatryczna WUM)
f  Co psychiatra powinien wiedzieć o niebieskiej linii?
<cuadrado> Renata Durda (Kierownik Pogotowia Niebieska Linia)

Lunch – Catering zapewnia Fundacja  eF kropka

Sesja  Handel ludźmi – jak pomagać ofiarom?
f  Działalność La Strady - Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i 
Niewolnictwu. <cuadrado>  Irena Dawid-Olczyk (Prezeska Fundacji La Strada)
f  Rola psychiatry w pomaganiu ofiarom handlu ludźmi.
<cuadrado>  Iwona Grobel (Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii)
f  Dyskusja z udziałem Ireny Dawid-Olczyk, Iwony Grobel,  
Alicji Multarzyńskiej

Sesja  Psychiatria i przemoc
f  Przemoc symboliczna.  <cuadrado>  Piotr Świtaj (I Klinika Psychiatrii, IPiN)
f Przemoc wobec osób starszych. <cuadrado>  Tadeusz Parnowski (II Klinika 
Psychiatrii, IPiN)
f Przemoc opiekuńcza. <cuadrado>  Maria Załuska (Szpital Bielański)
f Pacjent związany, czyli przemoc poza psychiatrią. 
<cuadrado> Radosław Tworus, Małgorzta Mazur, Ewa Ziółkowska-Bogusław-
ska, Grażyna Lewicka (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM)
f Wojna i stres wojenny jako czynniki kształtujące zachowania 
przemocowe. <cuadrado>  Sylwia Szymańska, Maciej Zbyszewski, Radosław 
Tworus, Piotr Ilnicki (Klinika Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM)
f  Dyskusja

Przerwa

Sesja  Przemoc i seks
f Skazani na przemoc? Czynniki ryzyka popełnienia przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej.  
<cuadrado>  Aleksandra Krasowska (Klinika i Katedra Psychiatrii WUM)
f Założenia terapii sprawców przestępstw seksualnych.
<cuadrado> Michał Lew-Starowicz (III Klinika Psychiatrii, IPIN)
f Sytuacja seksuologii na Mazowszu. <cuadrado> Dyskusja z udziałem  
konsultanta wojewódzkiego ds. seksuologii Sławomira Jakimy

Zakończenie sympozjum, pożegnanie uczestników:
<cuadrado> Tomasz Szafrański, Rodryg Reszczyński (Oddział Warszawski PTP)

Zgłoszenia do 26.10.2015 prosimy przesyłać 
na adres e-mail: sympozjumpsychiatryczne@gmail.com

więcej informacji na www.psychiatraonline.com

Miejsce sympozjum: 
<cuadrado> Klinika Psychiatrii Sądowej (sala wykładowa) 
<cuadrado> Instytut Psychiatrii i Neurologii, ul. Sobieskiego 9, Warszawa 

Organizatorzy sympozjum:
<cuadrado> Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Oddział Warszawski
<cuadrado> Klinika Psychiatrii Sądowej, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
<cuadrado> Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA)
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Sertralina 
skuteczna terapia objawów 
depresji i lęku
Tomasz Szafrański, Karolina Kołosowska.

W poprzednim artykule 
(Psychiatry dla lekarza rodzin-
nego) opisywaliśmy mecha-
nizm działania sertraliny, jej 
korzystny profil tolerancji 
oraz możliwości zastoso-
wania leku w terapii osób 
z współistniejącymi cho-
robami somatycznymi. 
W tym tekście chcieliby-
śmy zająć się zastosowa-
niem sertraliny w jej głów-
nych zarejestrowanych 
wskazaniach – w zaburze-
niach depresyjnych, lęko-
wych i nerwicy natręctw, 
a także omówić niektóre 
z interesujących badań 
wskazujących na korzyści 
ze stosowania sertraliny 
poza zarejestrowanymi, 
niżej wymienionymi wska-
zaniami.

<cuadrado> Leczenie i zapobieganie nawrotom dużych epizodów 
depresyjnych

<cuadrado> Leczenie zaburzeń lękowych z napadami lęku z agora-
fobią lub bez agorafobii

<cuadrado> Leczenie fobii społecznej
<cuadrado> Leczenie zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD)
<cuadrado> Leczenie zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego  

(także u dzieci od 6 roku życia) 

Wskazania do stosowania sertraliny wg CHPL

Sertralina jest jednym z  najbar-
dziej skutecznych i  najlepiej tolerowa-
nych leków przeciwdepresyjnych. Jak 
wynika z  metaanalizy opublikowanej 
w  Lancecie w  2009 (Cipriani), podobną 
skutecznością charakteryzują się jeszcze 
escitalopram, mirtazapina i  wenlafak-
syna. Jednakże zarówno w  przypadku 
mirtazapiny i  wenalfaksyny mamy do 
czynienia z  gorszą tolerancją. Różnice 
są tym wyraźniej widoczne, im wyż-
sze dawki leków musimy zastosować. 
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa 
kardiologicznego escitalopramu wpły-
nęło na ograniczenie wysokości maksy-
malnych dawek tego leku. 

Ekwiwalenty sertraliny
Rzut oka na tabelę ekwiwalentów 

(str 14-15) jasno pokazuje, że sertrali-
na pozostaje jednym z  nielicznych le-
ków, który możemy stosować relatyw-

nie bezpiecznie nie tylko od początku 
terapii – w  niskich i  umiarkowanych 
dawkach – ale także u  tych pacjentów, 
u których nie ma dobrej odpowiedzi na 
wcześniejsze leczenie i  konieczne staje 
się zastosowanie maksymalnych dawek 
leku. Równie wysokie – ekwiwalentne, 
jeśli chodzi o efekt przeciwdepresyjny – 
dawkowanie dotyczy tylko kilku innych 
leków przeciwdepresyjnych. Ma to zna-
czenie nie tylko w leczeniu zaburzeń de-
presyjnych, podobnie jest w  niektórych 
ciężkich postaciach zaburzeń lękowych, 
ale zwłaszcza w  nerwicy natręctw, gdy 
w  przypadku braku odpowiedzi na do-
tychczasowe leczenie należy dążyć do 
stosowania dawek maksymalnych – do-
piero wówczas u  części chorych może-
my uzyskać istotną poprawę (off-label 
stosuje się dawki dochodzące nawet do 
400mg/dz).
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Sertralina jest najczęściej stoso-
wanym lekiem przeciwdepresyjnym 
w Polsce. Jednak kiedy mówimy o daw-
kowaniu, to zastanawiają dane, które 
pokazują, że w  2013 roku u  wiekszości 
chorych leczonych w  Polsce sertralina 
była stosowana raz dziennie w  dawce 
50mg/dz! Dawkę sertraliny 200mg/dz 
stosowano u mniej niż 3% chorych (IMS 
Polska 2013). Aktualne dane potwier-
dzają, że nadal 80% sprzedaży aptecz-
nej opakowań sertraliny dotyczy dawki 
50mg (dane IMS Polska za styczeń-czer-
wiec 2015). 

Oczywiście, że leczenie zawsze po-
winniśmy prowadzić najmniejszą sku-
teczną i najlepiej tolerowaną dawką leku. 
Wydaje się jednak, że cytowane powyżej 
dane mogą wskazywać, na to, że istnieje 
istotna grupa chorych na depresję, ale 
także chorych z zaburzeniami lękowymi, 
u  których stosowana dawka leku może 
być dawką, która nie zapewnia optymal-
nej odpowiedzi terapeutycznej. Dawka 
50 mg/dz może być oczywiście efektyw-
na u  części chorych z  łagodnym epizo-
dem depresji, w  leczeniu podtrzymują-
cym w  zaburzeniach lękowych. Wydaje 
się jednak mało prawdopodobne, aby 
tylko tacy chorzy stanowili ponad 80% 
leczonych sertraliną. 

W większości badań klinicznych sto-
sowano dawki 50-200mg, a średnia daw-
ka terapeutyczna leku była wyższa niż 50 
mg. W przypadku, w którym na wizycie 
kontrolnej nie stwierdzamy oczekiwanej 
odpowiedzi, warto jest wykorzystywać 
możliwości dotyczące zwiększenia daw-
ki leku tym, bardziej, że sertralina jest 
lekiem relatywnie dobrze tolerowanym, 
nawet w wyższych dawkach.  

PTSD
Sertralina jest również efektywną 

farmakoterapią w  zespole stresu po-
urazowego (PTSD). Jest ona uważana 
przez wielu klinicystów za jeden z leków 
„pierwszego wyboru”. Ostatnio opubli-
kowane badania potwierdzają dobrą 
pozycję sertraliny w  leczeniu PTSD – 
skuteczność sertraliny potwierdzono 
w metaanalizie Wattsa i wsp. W badaniu 
dotyczącym chorych z PTSD i uzależnie-
niem od alkoholu, terapia poznawczo 
behawioralna („safety seeking”) w skoja-
rzeniu z leczeniem sertraliną powodowa-

ła większą redukcję objawów PTSD niż 
sama psychoterapia. Poprawa utrzymy-
wała się przez okres 12 miesięcznej ob-
serwacji i  co istotne, dotyczyła również 
redukcji picia alkoholu. Z kolei Sanchez-
-Lacay i wsp. ocenili leczenie skojarzone 
sertraliną i mirtazapiną. Takie połączenie 
może być skuteczne w  opornych przy-
padkach depresji, nie było jednak bada-
ne w  opornym na leczenie PTSD. Po 24 
tygodniach leczenia kombinowanego, 
remisję objawów PTSD stwierdzono 
u większego odsetka chorych w leczeniu 
kombinowanym (sertralina+mirtazapi-
na), niż w grupie leczonych samą sertra-
liną.

 
Depresja poporodowa

Jednym ze szczególnych zastoso-
wań sertraliny jest depresja poporodo-
wa – zaburzenie nastroju pod postacią 
objawów depresyjnych występujące 
w  ciągu trzech miesięcy po porodzie. 
Depresja poporodowa może dotyczyć 
nawet co 10 kobiety po urodzeniu dziec-
ka. W trwającym 6 tygodni badaniu kon-
trolowanym placebo, (metodą próby 
podwójnie ślepej) wykazano, że leczenie 
sertraliną (50-200 mg/dobę) dwukrotnie 
częściej powodowało remisję objawów 
depresji w  porównaniu z  placebo (53% 
vs 21 %). Odpowiedź na leczenie była 
najlepsza u kobiet, u których objawy de-
presji pojawiły się w ciągu 4 tygodni od 
porodu. 

Depresja psychotyczna
Mimo tego, że depresję z objawami 

psychotycznymi uważa się za najcięższą 
postać depresji, nie ma zgodności co do 
standardów leczenia farmakologiczne-
go. Wątpliwości dotyczą między innymi 
tego, czy leczenie należy rozpoczynać 
lekiem przeciwpsychotycznym w  skoja-
rzeniu z lekiem przeciwdepresyjnym, czy 
stosować monoterapię lekiem przeciw-
psychotycznym. W  wieloośrodkowym, 
randomizowanym badaniu STOP-PD, 
przeprowadzonym metodą podwójnie 
ślepej próby,  pacjenci byli leczeni olan-
zapiną w  dawce 15-20 mg/dobę, część 
z  nich dodatkowo otrzymywała sertra-
linę w  dawce 150-200 mg/dobę. Lecze-
nie skojarzone olanzapiną i  sertraliną 
było związane z  wyższym odsetkiem 
remisji (OR=1.28; 95% CI= 1.12-1.47; P 

< .001), odpowiednio 41.9% w  porów-
naniu z  23.9% chorych w  monoterapii 
(p=.002). Terapia kombinowana olanza-
piną i  sertraliną była podobnie skutecz-
na zarówno u starszych, jak i młodszych 
pacjentów z  depresją psychotyczną. Co 
ciekawe, okazało się, że leczenie sertra-
liną w skojarzeniu z olanzapiną zwiększa 
klirens olanzapiny o  około 25%-35%, 
zwłaszcza u  mężczyzn. To zaskakujące, 
gdyż taka interakcja nie wynika z naszej 
wiedzy o potencjalnym wpływie sertrali-
ny na enzymy cytochromu CYP450. Jed-
nym z wyjaśnień może być zwiększanie 
przez sertralinę wewnątrzkomórkowego 
stężenia olanzapiny. 

Depresja w schizofrenii
Objawy depresyjne są częstym ele-

mentem składowym obrazu schizofrenii. 
Odpowiedź na leczenie przeciwdepre-
syjne w schizofrenii nie jest tak dobra jak 
w  depresji jednobiegunowej, ale doda-
nie leku przeciwdepresyjnego do leków 
o dzianiu stricte przeciwpsychotycznym 
jest jednym z  etapów leczenia. Sertrali-
na wydaje się być także w takiej sytuacji 
jednym z  preferowanych leków. Nale-
ży pamiętać, że w  przypadku depresji 
w przebiegu schizofrenii korzystne dzia-
łanie poza wpływem na wychwyt zwrot-
ny serotoniny może również wywierać 
łagodne działanie leku na wychwyt 
zwrotny dopaminy, co może mieć zna-
czenie w  redukowaniu części objawów 
negatywnych.

Sertralina „off-label”
Pozarejestracyjne wskazania do 

stosowania sertraliny obejmują zespół 
Aspergera, leczenie przedwczesnego 
wytrysku nasienia, bólów głowy pocho-
dzenia naczyniowego oraz łagodzenie 
objawów zespołu napięcia przedmie-
siączkowego (ZNP) i  przedmiesiączko-
wych zaburzeń dysforycznych (PMDD) 
– zaburzeń, których etiologię przypisuje 
się między innymi dysregulacji serotoni-
nergicznej. Sertralina znosi również sku-
tecznie objawy psychiczne i somatyczne 
w  zespole lęku uogólnionego i  jest do-
brze tolerowana. Niskie dawki sertrali-
ny (25-50 mg na dobę) przyjmowane 
w  sposób ciągły – przez okres co naj-
mniej jednego cyklu miesiączkowego, 
jak również wyłącznie w  fazie lutealnej 
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– poprawiają nastrój, zmniejszają drażli-
wość oraz łagodzą objawy somatyczne 
ZNP. Sertralina jest również skuteczna 
w  łagodzeniu objawów depresyjnych 
i  somatycznych, w  tym uderzeń gorąca 
i nocnych potów u kobiet w okresie oko-
łomenopauzalnym niestosujących tera-
pii hormonalnej. Co ciekawe, odpowiedź 
na sertralinę w  zaburzeniach depresyj-
nych może być związana z płcią. U kobiet 
leczonych sertraliną obserwowano więk-
szą poprawę w zakresie objawów depre-
syjnych niż przy stosowaniu imipraminy, 
podczas gdy mężczyźni lepiej odpowia-
dali na imipraminę niż na sertralinę. Opi-
sana zależność dotyczyła wyłącznie ko-
biet w  okresie przedmenopauzalnym, 
u  kobiet w  wieku pomenopauzalnym 
obserwowano podobną odpowiedź na 
oba leki.

Kto, kiedy, dlaczego?
Analiza predyktorów odpowiedzi 

na leczenie przeciwdepresyjne, to fascy-
nujący i niezwykle istotny z klinicznego 
punktu widzenia obszar badań. Niestety, 
niewiele prac porusza ten temat. W jed-
nej z opublikowanych ostatnio, analizo-
wano predyktory odpowiedzi na leczenie 
sertraliną na podstawie szeregu badań, 
poza obserwowaną czasami opisaną 
wyżej zależnością (lepsza odpowiedź na 
sertralinę i generalnie SSRI u kobiet, zaś 
na TLPD u  mężczyzn) nie stwierdzono, 
aby istotną rolę predykcyjną odgrywał 
wiek, pochodzenie etniczne, ale też wyj-
ściowe nasilenie depresji. Chorzy krócej 
chorujący odpowiadali na leczenie nieco 
lepiej niż tacy, których czas trwania cho-
roby przekraczał pół roku. 

Skoro analiza podstawowych da-
nych epidemiologicznych nie przynosi 
odpowiedzi na pytanie, jak przewidzieć, 
czy pacjent odpowie na leczenie, to 
może trzeba sięgnąć po bardziej wy-
rafinowane metody. Taką metodą jest 
metabolomika. Metabolomika to sto-
sunkowo nowa, szybko rozwijająca się 
dziedzina nauki, która zajmuje się bada-
niem wszystkich metabolitów obecnych 
w  organizmie. Analiza metabolomiczna 
może dawać istotne informacje dotyczą-
ce mechanizmów działania leków.

Analiza metabolomiczna u  pacjen-
tów z  depresją pokazuje zmiany już 
po tygodniu stosowaniu leku, ale po 4 

tygodniach są one wyraźniejsze (Kad-
durah-Daouk R). Okazuje się, że ser-
tralina powoduje zmiany w  poziomie 
rozgałęzionych aminokwasów (BCAAs), 
niższe poziomy BCAAs korelują z  lepszą 
poprawą kliniczną. W  bardziej specy-
ficznej analizie stwierdzono, że wyraźna 
pozytywna korelacja dotyczy wyjścio-
wego poziomu 5-MTPM i  odpowiedzi 
klinicznej na leczenie po 4 tygodniach. 
Wysoki poziom 5-MTPM przed lecze-
niem był związany z lepszą odpowiedzią 
kliniczną. Sertralina może zatem działać 
za pośrednictwem drogi metoxyindolo-
wej metabolizmu tryptofanu (a nie drogi 
kinureinowej). 

Analiza zmian metabolomicznych 
po 4 tygodniach pokazuje najwyższy 
wzrost poziomów 5-MTPOL oraz MELA-
TONINY – powiązany z największą reduk-
cją objawów depresyjnych w skali Hamil-
tona (HAMD17). Swoją drogą, wyniki tej 
analizy sugerują, że sertralina stymuluje 
aktywność melatoniny i  w  tym mecha-
nizmie również wywiera działanie na re-
ceptory melatoninergiczne, których rola 
w leczeniu depresji jest ostatnio podno-
szona w kontekście agomelatyny. 

Inny rodzaj wglądu w  mechanizm 
działania sertraliny przynoszą badania 
stosujące metodę spektroskopii rezo-
nansu magnetycznego. Badanie opubli-
kowane kilka miesięcy temu dotyczy-
ło chorych na zespół natręctw (Tükel 
i  wsp.). Po 12 tygodniach leczenia ser-
traliną w badaniu metodą spektroskopii 
rezonansu magnetycznego wykazano 
wzrost proporcji NAA (n-acetylosaper-
ginianu)/Cr w  przednim zakręcie ob-
ręczy i  w  jądrze ogoniastym. Może to 
sugerować poprawę integralności neu-
ronów pod wpływem leczenia. NAA jest 
uważany zatem za wskaźnik żywotności 
neuronów i ich zdolność do regeneracji, 
gdyż stężenie NAA może odzwierciedlać 
rozwój dendrytów, synaps i wzrost funk-
cji neuronów, zaś stężenie NAA w istocie 
białej mózgu odzwierciedla funkcje me-
taboliczne aksonów neuronalnych. 

W  ten sposób nowe badania coraz 
bardziej przybliżają nas do rozumienia 
mechanizmu działania sertraliny. W ślad 
za tymi badaniami w końcu pojawią się 
również realne możliwości predykcji 
efektów leczenia…

Wnioski dla praktyka

<cuadrado> Sertralina jest jednym z leków 
pierwszego rzutu w leczeniu 
zaburzeń depresyjnych i lęko-
wych. 

<cuadrado>  Lek jest zarejestrowany 
w wielu wskazaniach, ale bywa 
także z powodzeniem wykorzy-
stywany w innych sytuacjach 
klinicznych, w których występu-
ją objawy depresji i lęku. 

<cuadrado> Sertralinę można stosować 
raz dziennie, w dawkach 50-
200mg/dz. Należy pamiętać,  
że uzyskanie pełnej odpowiedzi 
klinicznej na leczenie może 
u wielu chorych wymagać 
zastosowania dawek wyższych 
niż 50mg/dz. 

<cuadrado>  Sertralina na tle wielu innych 
leków przeciwdepresyjnych 
wyróżnia się dobrym profilem 
tolerancji, nawet w sytuacjach, 
w których konieczne jest stoso-
wanie wysokich dawek leku. 
Opublikowano również zachę-
cające rezultaty badań doty-
czące zastosowania sertraliny 
w leczeniu skojarzonym. <cuadrado>

Piśmiennictwo na stronie: www.psychiatraonline.com
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Tiapryd w zaburzeniach 
zachowania u osób 
uzależnionych od alkoholu
Tomasz Szafrański

Kiedy poznałem pana Józefa, 
miał już za sobą wieloletnią historię 
pracy w  zawodzie inżyniera budow-
lańca, picia piwa i wódki oraz unika-
nia leczenia odwykowego. Pan Józef 
miał również małżonkę, panią Józe-
fową. Ich wzajemne pożycie układa-
ło się całkiem znośnie do momentu, 
w  którym Józef uznał, że Józefowa 
nie jest mu wierna. W  ciągu kilku-
nastu miesięcy owocowało to coraz 
większymi awanturami, wizytami 
policji, sprawą w prokuraturze i obserwacją sądowo-psychia-
tryczną Józefa. Po jej zakończeniu Józef wyszedł z  oddziału 
przekonany, że jest zdrowy – bo przecież żadnych leków mu 
nie zalecono. No i  na wypisie żadnego rozpoznania nie było 
– tylko jakaś obserwacja. „Mówili mi, że jestem zdrowy – nie 
to, co inni tam, i  że w  ogóle by mnie po 3 dniach wypuścili, 
ale taka jest procedura, że musiałem odsiedzieć 4 tygodnie”. 
Rozmowa z Józefem na temat leczenia nie należała do zbyt ła-
twych. Łatwo rozdrażniał się i irytował. Sugestie dotyczące za-
sadności leczenia psychiatrycznego traktował jako zniewagę. 
„Żadnego haloperydolu ani kwestaplebsu nie będę brał”, ob-
wieszczał z dumą, wyedukowany najwyraźniej w tym zakresie 
w czasie pobytu w szpitalu. Tylko prokuratora i policji jednak 
troszkę się bał, niepewny „jak to się wszystko skończy”. Terapia 
odwykowa – nie, leczenie u psychiatry – nie. Wizyta zmierzała 
ku końcowi. I wtedy pan Józef zgłosił chęć otrzymania recepty 
na jakiś lek „na nerwowość”, który także pomoże spać – bo-
wiem hydroksyzyna, którą zażywa jest zbyt słaba. Zastrzegł 
jednak z  błyskiem w  oku, żeby nie był to tylko żaden lek na 
schizofrenię. Wyszedł z receptą na tiapryd i więcej się u mnie 
nie pokazał. 

Minęło kilka miesięcy. Spotkałem w sklepie panią Józefo-
wą. Uśmiechnęła się na mój widok i powiedziała, że „ten lek, co 
pan doktor Józefowi dał, to dobrze zadziałał”. Mówiła, że Józef 
jest znaczenie spokojniejszy, przestał się tak „awanturować 
i lecieć z rękami”, więc ona nawet na powrót sprowadziła się do 

domu. Sceptycznie zauważyłem, 
że leku, „co to go dałem”, mogło 
wystarczyć najwyżej na miesiąc. 
Okazało się, że Józef wprawdzie 
nie nabrał ochoty na wizyty u psy-
chiatry, ale chodzi po recepty do 
rodzinnego… Efekt interwencji 
przyjemnie mnie zaskoczył, szcze-
rze mówiąc proponując lek wcale 
na wiele nie liczyłem…

Przypomniałem sobie historię 
Pana Józefa, zastanawiając się nad 

tym, co decyduje, że jakiś lek chętnie stosujemy w jakiejś gru-
pie pacjentów, a w innej nie. Na pewno ważne jest nasze do-
świadczenie. Co jeszcze? Zalecenia, zarejestrowane wskazanie, 
moda, tradycja, rutyna…?

Tiapryd wydaje się być głównie pamiętany jako lek wska-
zany w zaburzeniach zachowania u pacjentów z otępieniem. 
Wskazanie do stosowania w  zaburzeniach zachowania pod-
czas odstawiania alkoholu jest pamiętane jakby mniej. 

Choć od początku wprowadzenia leku do lecznictwa, 
widziano jego potencjał w  tej grupie chorych. Oczywiście, 
że szczyt kariery tiaprydu przypada na lata 80. i 90. ubiegłe-
go wieku – wtedy był relatywnie intensywnie badany – tak-
że u  chorych z  uzależnieniem od alkoholu. Z  tego czasu po-
chodzą między innymi prace dotyczące stosowania  tiaprydu 
w zapobieganiu nawrotom picia. Ówczesne badania wskazy-
wały, że może być skuteczny. Prac jednak nie kontynuowano. 
W przypadku innych neuroleptyków, zmniejszania głodu alko-
holowego i zapobiegania nawrotom potwierdzić się nie udało 
– niektórzy sugerują, że może być nawet wręcz przeciwnie.

Tiapryd nie wszedł również do kanonu leczenia majacze-
nia alkoholowego. Choć istnieje protokół detoksykacji karba-
mazepiną i  tiaprydem, który bywa stosowany w  niektórych 
ośrodkach (na przykład w Niemczech), to jednak nie był on ni-
gdy przedmiotem dobrych metodologicznie kontrolowanych 
badań. W  czeskich standardach leczenia możliwość detoksy-
kacji karbamazepiną/tiaprydem jest jednak zalecana jako po-

Minęło kilka miesięcy. Spo-
tkałem w sklepie Józefową. 
Uśmiechnęła się na mój wi-
dok i powiedziała, że „ten lek 
co pan doktor Józefowi dał 
to dobrze zadziałał”. Mówiła, 
że Józef jest znaczenie spo-
kojniejszy, przestał się tak 
„awanturować i lecieć z ręka-
mi” więc ona nawet na powrót 
sprowadziła się do domu.

praktyka
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praktyka

stępowanie w  przypadku umiarkowanego nasilenia zespołu 
abstynencyjnego i  prowadzenia detoksykacji w  warunkach 
ambulatoryjnych. 

W Polsce tiapryd u osób uzależnionych od alkoholu  jest 
stosowany chyba relatywnie rzadko. Mini-sonda przeprowa-
dzona na niezbyt licznej i nie-reprezentatywnej próbie lekarzy 
zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od alkoholu – 
zdaje się to potwierdzać. Wiele osób odpowiedziało, że prawie 
wcale leku nie stosuje. Ale okazało się, że są też tacy, którzy 
sięgają po niego chętnie, zwłaszcza w  przypadku objawów 
drażliwości, niepokoju, tendencji do zachowań agresywnych. 

Swoimi dobrymi doświadczeniami zechciała się z nami 

podzielić dr Ewa Dąbrowska z Pruszkowa.

Moje doświadczenia w stosowaniu tiaprydu
Praca na oddziale odwykowym warunkuje w  mojej 

praktyce bardzo częsty kontakt z  pacjentami uzależnio-
nymi od alkoholu. Osoby takie przychodząc na pierwszą 
wizytę do lekarza psychiatry w  poradni uzależnień, zgła-
szają wiele skarg związanych z zaburzeniami swojego pra-
widłowego funkcjonowania. Wymieniają obniżenie na-
stroju, zaburzenia rytmu dobowego, zaburzenia pamięci 
i koncentracji, problemy z wykonywaniem czynności dnia 
codziennego, drażliwość. Często problemem jest agresja 
słowna i czynna, która w znaczący sposób zaburza ich re-
lacje w rodzinie, pracy, w społeczeństwie, a niejednokrot-
nie prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych.

Podstawą leczenia jest oczywiście rozpoczęcie terapii 
odwykowej. Często jednak, już od pierwszej wizyty, pacjen-
ci mają także włączaną farmakoterapię. Tiapryd jest wyko-
rzystywany często. Z moich doświadczeń wynika, że przy 
regularnym przyjmowaniu dawki 300 – 400 mg/dobę lek 
bardzo szybko i spektakularnie poprawia funkcjonowanie 
pacjentów. Eliminuje drażliwość i zachowania agresywne. 
Pomaga świadomie uczestniczyć w terapii uzależnienia od 
alkoholu. 

W mojej praktyce wprowadzam tiapryd w dawce 300 
mg/dobę w  trzech dawkach podzielnych od pierwszego 
dnia abstynencji i  po wcześniejszej terapii innymi lekami 
stosowanymi w leczeniu uzależnienia od alkoholu. Terapia 
jest zwykle dobrze tolerowana, bywa że kontynuuję ją dłu-
żej niż przez okres dwóch miesięcy. Część pacjentów zgła-
sza, że w trakcie leczenia odczuwają zmniejszone łaknienie 
alkoholu. W zakresie tolerancji u pacjentów uzależnionych 
przyjmujących tiapryd nie zauważyłam objawów ubocz-
nych, takich jakie występują przy stosowaniu preparatów 
karbamazepiny (częste wysypki skórne) czy preparatów 
kwasu walproinowego (raczej źle tolerowanych w tej gru-
pie pacjentów i  często odstawianych z  powodu wzrostu 
masy ciała i wypadania włosów). Oczywiście istotną spra-
wą jest bezpieczeństwo leczenia. Ze względu na to, że oso-
by uzależnione od alkoholu są bardzo często obciążone 
różnymi chorobami somatycznymi, to stosowanie tiapry-
du powinno być szczególnie ostrożne u pacjentów z niewy-
dolnością nerek, ryzykiem udaru mózgu.

Ewa Dąbrowska
Koordynator Oddziału Odwykowego

Szpitala Psychiatrycznego w Tworkach

Historia, którą nadesłał do nas kolega z Pomorza będzie 
dobrą ilustracją innego zjawiska:

Do gabinetu zgłosił się trzydziestoparoletni chory, 
od ponad dekady uzależniony od alkoholu, wielokrotnie 
hospitalizowany z tego powodu. Po ostatnim pobycie na 
oddziale odwykowym zalecono mu chlorprotiksen w daw-
kach podzielonych, w sumie 200mg/dz. Mimo to, chory 
skarżył się na stany lęku, niepokoju, nerwowości i drażli-
wości, zaburzeń snu i niestety przyznawał, że dochodzi do 
zachowań agresywnych względem rodziny.

Moje postępowanie polegało na odstawieniu chlor-
protiksenu i wprowadzeniu tiaprydu – również w dawkach 
podzielonych, w sumie 200mg/dz). Na kolejnej wizycie 
pacjent zgłaszał poprawę - czuł się spokojniejszy, występo-
wała mniejsza drażliwość i agresywność. Polepszył się sen. 
Nie zaobserwowano działań niepożądanych. Po zwiększe-
niu tiaprydu do dawki 400mg na dobę (100mg - 100mg 
- 200mg) na kolejnej wizycie pacjent opisywał dalszą po-
prawę, negował występowanie zachowań agresywnych, 
bardzo znacznie zmniejszył się poziom lęku, przesypiał 
całe noce. 

W tym przykładzie „zjawisko”, na które chciałbym zwrócić 
uwagę, to fakt, że chlorprotiksen jest lekiem chętnie stoso-
wanym u uzależnionych od alkoholu, choć nie zachwyca sku-
tecznością, a i pozostaje daleki od ideału z punktu widzenia 
tolerancji (objawy antycholinergiczne, możliwość pogorszenia 
i wydłużenia czasu majaczenia, niekorzystny wpływ na próg 
drgawkowy itd). Tiapryd, jako pochodna benzamidu, na próg 
drgawkowy wpływa w małym stopniu, na pewno jest tutaj po 
stronie leków bezpieczniejszych. W odróżnieniu od chlorpro-
tiksenu, tiapryd nie powoduje praktycznie objawów cholino-
litycznych, nie powinien wywoływać nadmiernej sedacji, jest 
też lekiem, który słabo metabolizuje się w wątrobie i jest u pa-
cjentów z chorobami wątroby relatywnie bezpieczny.

Leczenie uzależnienia to przede wszystkim psychotera-
pia. Nie ulega jednak wątpliwości, że u tych chorych często 
mamy do czynienia z drażliwością, pobudzeniem, agresją, za-
burzeniami zachowania. Planując interwencję farmakologicz-
ną, warto pamiętać o trochę dzisiaj u nas zapoznanym wska-
zaniu tiaprydu. <cuadrado>

Piśmiennictwo na stronie: www.psychiatraonline.com
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Odpowiedzi na listy do redakcji

Hydroksyzyna 
pod specjalnym 
nadzorem
Tomasz Szafrański

Redakcja (Psychiatry dla lekarza ro-
dzinnego) nie otrzymuje zbyt wielu listów, 
a  jeśli już, to są to listy przesyłane dro-
gą elektroniczną. Trudno się dziwić, że 
wrzesień okazał się pod tym względem 
sensacyjny.

To, że napisała kobieta, było widać 
na pierwszy rzut oka: równy, aczkolwiek 
nieco pochyły charakter pisma, z  fiku-
śnymi ogonkami i  stanowczą kropką 
(czyli kompletne przeciwieństwo tego, 
co w sposób niedościgły zobrazował Tu-
wim – recepty pisanej w tramwaju pió-
rem skradzionym na poczcie). Po wtóre: 
delikatny zapach wiesiołka, który wydo-
był się z koperty. Tertio - turkusowy ko-
lor koperty i papieru. 

Najbardziej zaskakujące jednak 
było nie to jak, ale co napisała.

Droga Redakcjo,

Z zainteresowaniem przeczytałam notkę zatytułowaną Hydrok-
syzyna pod specjalnym nadzorem, która ukazała się w 9 numerze .
Lato spędzam zwykle u mojej mamusi, która praktykowała jako chi-
rurg w O., ale teraz jest na emeryturze. Psychiatrę przynosi jej kolega, 
którego, pamiętam, że już w dzieciństwie nazywałam „Wujciem”. Ja 
sama jestem lekarzem innej specjalności, ale przychodzą do mnie 
niezwykle często ludzie wylęknieni i  zmartwieni życiem, w  najlep-
szym razie przestraszeni lub skarżący się na bezsenność. No i  teraz 
zrobiło się zamieszanie. Domyślam się, że za całe to zamieszanie od-
powiadają Czesi – sprawdziłam bowiem, że Ostře sledované vlaky to 
nagrodzony Oskarem film czechosłowacki z 1966 roku wyreżysero-
wany przez Jirzego Menzla. Mama upierała się, że to film węgierski, 
ale wujcio twardo prychnął: „toż to Hrabal” i prawie jak zawsze jego 
było na wierzchu. Ja oczywiście nie czytuję tak namiętnie Hrabala, 
ostatnio przeczytałam natomiast „Melancholię sprzeciwu”Laszlo 
Krasznahorkaia i boję się, że to wszystko co się wokoło nas teraz dzie-
je, to zapowiedź jakiejś rewolucji, jeśli nie wojny, to przewrotu. A to 
może tylko oznaczać, że wśród moich pacjentów będzie jeszcze wię-
cej przestraszonych lub zmartwionych ludzi. Gdy zapytałam Wujcia 
czym mam ich leczyć, on tylko prychnął, żebym sobie napisała „do 
tych mądrali z Warszawy”. No to usiadłam i piszę do Was ten list i li-
czę, że nie zostanę pozostawiona sama z moimi rozterkami. Zresztą 
ja nie tylko proszę, ale żądam wyjaśnień.

J.

Efekt listu był piorunujący: Wydawca natychmiast wyszedł z redakcji, ko-
muś zdawało się, że powiedział „idę po pizzę”. Grafik bardzo głośno nastawiła 
„Anty-Radio”. Redaktor zdążył jeszcze rozejrzeć się za kimś, kto zajmie się odpo-
wiedzią, ale napotkał mur. Chcąc nie chcąc, to na nim spoczął ciężar.

listy
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listy

Dziękujemy za Pani list. Jest nam nie-
zmiernie miło, bo bardzo lubimy dostawać 
listy.

Dlatego, chociaż wydaje nam się, 
że właściwym adresatem Pani pytań 
mógłby być ktoś inny, na przykład Grupa 
ds. Koordynacji Procedury Wzajemnego 
Uznawania i  Zdecentralizowanej, która 
zatwierdziła rekomendacje PRAC i  wyda-
ła stanowisko w  sprawie hydroksyzyn, to 
jednak my nie uchylimy się od odpowiedzi.

Po pierwsze, Pani Mamusia miała do-
brą intuicję, bo za całą tą sprawą nie stoją 
Czesi ani Słowacy, stoją za nią Węgrzy. To 
oni zwrócili się do Europejskiej Agencji Le-
ków (European Medicines Agency - EMA) 
z wnioskiem o ocenę bezpieczeństwa leku. 
Zaniepokoiło ich bezpieczeństwo kardio-
logiczne leku. Komitet oceniający bez-
pieczeństwo leków, czyli PRAC (Pharma-
covigilance Risk Assessment Committee) 
potwierdził, że istnieje małe, ale faktyczne 
ryzyko wydłużenia odcinka QTc przez hy-
droksyzynę, a  tym samym powodowania 
wystąpienia torsades de pointes i  poten-
cjalnych, groźnych komorowych zaburzeń 
rytmu pracy serca. Tak, to fakt, że to było 
trochę zaskakujące.

Po drugie, chociaż nie wiem, jakiej 
specjalności jest Pani lekarzem, nie dziwię 
się, że ma Pani sentyment do hydroksyzy-
ny. To z pewnością lek znany prawie każ-
demu lekarzowi – tylko w  Polsce zareje-
strowane wskazania różnych preparatów 
hydroksyzyny obejmują: leczenie świądu 
związanego z  pokrzywką, wypryskiem 
kontaktowym i  atopowym u  dorosłych 
i  dzieci. Lęk w  ogóle. Zaburzenia lękowe 
uogólnione, niepokój i  pobudzenie psy-
choruchowe w  przebiegu zaburzeń ner-
wicowych. Ale nawet objawowe leczenie 
lęku i  napięcia w  przebiegu stanów psy-
chotycznych oraz leczenie wspomagające 
w  schorzeniach pochodzenia organicz-
nego z  towarzyszącym lękiem. Leczenie 
wspomagające w  premedykacji przed 
zabiegami chirurgicznymi i  w  okresie po-
operacyjnym, po znieczuleniu ogólnym. 
Bywa do tego, że poza wskazaniami lek 
jest stosowany jako środek hamujący nud-
ności i wymioty. W niektórych krajach Unii 
Europejskiej hydroksyzyna jest zarejestro-
wana do leczenia bezsenności. 

Do tej pory większość z  nas uważa-
ła, że jest to lek relatywnie bezpieczny. 
Jednak chociaż to się zmieniło, to trzeba 
podkreślić, że PRAC nie zakazał stosowa-
nia hydroksyzyny, a jedynie zalecił ostroż-
ność – ograniczenie stosowania leku do 
najmniejszej skutecznej dawki i  do jak 
najkrótszego czasu. PRAC podkreślił, że 
lek jest przeciwwskazany u  pacjentów ze 
znanym wrodzonym lub nabytym wy-
dłużeniem odstępu QT i tych, którzy mają 
znane czynniki ryzyka wydłużenia QT. 

Nasz grafik przygotował obrazek, 
aby łatwo było Pani zapamiętać mak-
symalne rekomendowane dawki w  róż-
nych grupach wiekowych (nie wiem, czy 
zajmuje się Pani w  swojej pracy dziećmi, 
dorosłymi, czy osobami w wieku Pani Ma-
musi i Wujcia).

Wiem, że to tylko część odpowiedzi 
na Pani pytanie, które rozumiem jako py-
tanie o  alternatywy dla leczenia stanów 
lękowych w ogóle, a  ludzi „wylęknionych 
i zamartwiających się wszystkim” w szcze-
gólności (czyli pacjentów z lękiem uogól-
nionym, po angielsku Generalized Anxiety 
Disorder -GAD).

Proszę sobie wyobrazić, że hydroksy-
zyna nie jest zaliczana do leków I, II, ani 
nawet III rzutu w GAD.

W leczeniu zaburzeń lękowych wyko-
rzystujemy głównie leki przeciwdepresyj-
ne – w zaburzeniu lękowym uogólnionym 
lekami pierwszego rzutu są między inny-
mi: escitalopram, paroksetyna, wenlafak-
syna. Te leki nie działają od razu, na ich 
efekt trzeba często czekać kilka tygodni. 

Dlatego myśląc nad tym, co może być 
alternatywą, warto przyjrzeć się lekom 
II rzutu w  leczeniu GAD. Nowe polskie 
standardy leczenia farmakologicznego 
zaliczają do tej grupy: buspiron, opipra-
mol, pregabalinę i  benzodiazepiny (Lan-
dowski J. Cubała WJ. Zaburzenia lękowe, 
obsesyjno-kompulsyjne i  stresu poura-
zowego. W: Jarema M (red.). Standardy 
leczenia farmakologicznego niektórych 
zaburzeń psychicznych. Wydanie 2. Via 
Medica. Gdańsk 2015)

Benzodiazepiny to leki, które szybko 
i  mocno wywołują efekt przeciwlękowy 
– jest on odczuwalny już od pierwszych 
dni stosowania leku. Niestety, nadają się 
tylko do krótkotrwałego stosowania, gdyż 
mają potencjał uzależniający.

Buspiron jest lekiem, który ani szyb-
ko nie działa, ani nie powoduje sedacji, 
ani nie uzależnia. Na jego efekty trzeba 
czekać, tak jak w  przypadku leków prze-
ciwdepresyjnych – kilka tygodni. Buspi-
ron działa głównie na objawy psychiczne 
lęku, a mniej na objawy somatyczne.

Opipramol to z  kolei lek, który dzia-
ła relatywnie szybko i  jest skuteczny za-
równo wobec objawów psychicznych jak 
i somatycznych lęku – podobnie jak ben-
zodiazepiny. Jego zaletą jest to, że opipra-
mol nie powoduje uzależnienia i może być 
przyjmowany przewlekle. Stosowany raz 
lub dwa razy dziennie (w większej dawce 
wieczorem) może poprawiać sen. To cie-
kawa alternatywa dla hydroksyzyny.

Lekiem skutecznym w  GAD jest też 
pregabalina. Jej zaletą jest również to, że 
efekt pojawia się tutaj już po kilku dniach 
stosowania leku. Pregabalina działa sil-
niej na psychiczną komponentę lęku. 
Wadą kuracji pregabaliną jest jak na razie 
wysoka cena.

Niektórzy, jako alternatywę wymie-
niają jeszcze kwetiapinę, atypowy lek 
przeciwpsychotyczny – jednakże z powo-
du problemów z tolerancją i ryzyka zespo-
łu metabolicznego trudno ją zalecać jako 
lek I albo II rzutu.

Droga Pani, mam nadzieję, że uzna 
Pani nasze wyjaśnienia za satysfakcjonu-
jące.

Z poważaniem,  
Redaktor.

Szanowna Pani Czytelniczko, 

*Stanowisko Grupy ds. Koordynacji Procedury Wzajem-
nego Uznawania i Zdecentralizowanej (Group for Coordi-
nation of Mutual and Decentralised Procedure – human) 

Na postawie: http://www.ema.europa.eu/ema/
i n d e x . j s p ? c u r l = p a g e s / m e d i c i n e s / h u m a n / r e f e r -
rals/Hydrox yzine/human_referral_prac_000043.
jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Maksymalne dawki hydroksyzyny*

Od redakcji: Większość postaci występujących w tym tekście została zmyślona chociaż nie wykluczamy, że mogą przypominać osoby istniejące w rzeczywistości. 
Taka zbieżność jest oczywiście przypadkowa. Pytania zawarte w liście do redakcji i odpowiedź w warstwie merytorycznej można traktować zupełnie serio. <cuadrado>

Dzieci Dorośli Seniorzy

2mg/kg/dz
(do wagi 40kg) 100mg/dz

50mg/dz
(lepiej unikać!)






